Nájomná zmluvá č'. 25tl202l
na hrobové miesto
občíanskyzakonník v znení neskoľších
663 anasl. zákonačl' 40l|964 zb'

uzatvorená v zmysle $
predpisov
Z'z' o pohĺebníctvev zneni neskorších
t3tl20t0
zákonač,.
nasl.
a
pľedpisova$21
čl. I.

ZMLWNÉ srnĺľy
Šal'a
Nám' Sv' Tľojice 7'92715 Šďa
Sídlo:
Žastupeny: Mgr' Jozef Beliclcý' primátoľ mesta
a's'
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa"
SK82 0900 0000 00512430 6282

Pľenajímatel': Mesto

1.

IBAN:
BIC:
lČo:

GIBASKBX

Nájomca:

Edita Zdichyncová

00 306 185

(ďalej len,, pr enajíĺnateľ" )

2.

Naľodený/á:
Rodné číslo:
Trvale bYtom:

Tel.
e-mail:
(ďalej len ,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizĺnĺuvyvďalšomtextespoločneajako,,zmluynéstľany,,)
čl. il.

WoDNÉ UsTA|tovENIA
pozemku^ľegista
Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom

1

2.

c KN

parcela číslo1586/1'

číslo1586/8'
äszqq m2,parcela ľegisffa c KN
ornimeľe
anádvoľie
zutavanátp'ocha
K]'I číslo1586/6' ostatrá
t34 fiŕ u p*..lu ľegisfia c
o
nádvorie
a
ýmere
zastavaĺélplocha
pre obec
oäbo.o* okľesného uľadu Šďa'
k"t*ojhň
vede"é
ď
7
rnŕmeľe
plocha o
aj ako
na liste v1astníctva č' 1 (ďďej
"nehnuteľnosti")'
a katastľálne územie Šďa"
je pohľebiskom podľa zál<oĺa
koľý
šaľa
mesta
.i"to'ĺ"
sa nachád"u

Na tejto nehnuteľnosti
131/2010 Z.z.opohľebnícwevzneníneskoľšíchpredpisov.Prenajímateľjepľevádzkovateľ
pohľebiska.
čl.

ilL

PREDMET A ÚčEL NÁJMU
1

nájmu za podmienok
do nájmu a nájomca prijíma do
nájomcovi
pľenecháva
Prenajímateľ
na paľcele
(däej len ,,aĺ'luvď): hrobové miesto
zmluve
nájomnej
tejto
v
dohodnuých
miesto")'
hľobovjmiesto č.21 (ďďej aj ako,,hĺobové

Nc 1?, rad;4

/l

Nájomná zmluva na hĺobovémiesto

1,16

čl.Iv.
HRoBovÉ'rĺoMIEsTA
sLUŽBY sPoJENÉs NÁJMoM
Spľenájomhľobovéhomiestasúspojenéslužby,ktoľépočastľvanianájomnéhovzťďru

1

pr"*jĺ**"ľposkytuj

1.1

e nájomcovi:

.

stavebného
odvoz odpadu zpohľebiskaokľem

odpadu'

t,2údľžbapo".,nkouastaviebnapohľebisku,naktoľomsahrobovémiestoĺachádza
1

.

3

.4

t

eďch

s pľevádzkou

pohľebiska'

nák'adov
1ľo]
v č1'
ľ*:"äľľJr"#"ffi:1}"estičn:ých nachádza
hroĹové miesto špecifikované
sa
1to'om
zneni
prevádzkovanie pohľebirtu, "u
ó' t3tl20\0 Z' z' o pohľebníctve v
,o
III. tejto zmluvy, v súlade
neskoľšíchpľedpisov'

"uk*'n
čl. v.

DoBANÁJMU
po uplynutí tlecej

skôr' ako
a nesmie sa vypovedať
asalzatväta na dobu neuľčitu
z' opohľebníctve v znení

Táto zmluv
č. 131/2010 Z'
pochovania),-ur
dňa
odo
ľokov
(10
doby
inak'
nesŕo*rctr predpisov neustanowje
nájomného'
zmluvy je doklad o úhľade
Neoddeliteľrro'' p'ĺlohou tejto
zaéa|o" 24'5'202l'
UŽívanie hľobového miesta

1

"ĺr*

2
3

čl. vI.

ľÁĺonĺľĺÉ
poriadok
1.Výškanájomnéhočiní20EUR(slovom:dvadsat,eyľ)nadobu10rgkov'ajeuróenápodľa
Šaŕuĺ. 5l2o2o Prevádzkový
záĺvaznéhoää;j;;;
cĺe
ust. $ 12 VsJe
ó' 5l212o")a bo1o uhĺadenédňa
aj ako
plďnom
|aĺ':
v
Šaľa
"vZN
pohľebísk mesta
^"j

2.
3.

4.

zmluvy.(na
10 ľokov pri podpise tejto

í';i;xľil1lľľr""ii.Tľ"'*1*nsúhlasí, ty*, z" wsĹ" nájomného na ďalšie obdobie

a
Nájomca b"ri. ,ru n"aämie "ýď"*"
pľenajímateľa'
urcútn" platného ..noíY
nájmu uoa" *o"ná podľa
nájomné na ďalšie
pľedplateného ouaäuĺu uhĺadiť
optynoiĺ*
pr.ĺ
je
povinný
Nájomca

obdobie.Vpľípadeaknájomcaanipopísomnomupozoľneníneuhľadínájomnénaďalšie
postupom podľa č1' vm'
túto nájomnú zmluw
právo
obdobie, má pľenajímateľ

5.

celútleciu dobu)'

ú"""o"ľ

tejto ZmluvY'

uzatvoľenie novej nájomnej
má prednostné právo na
miesta
hrobového
Pľi úmÍtínájomcu
tiĺb|ízkaosoba, ktorá
ak je blízlóch osôb viac,
o.ouuĺrrx.
miesto
bĺobové
zmluvy na
blízkej osoby k
pľvĺ,
ako
iľeukáŽe
Žiadostl
písomnú
doručípľenajímateľovi
s úľadne osvedčen:ým
listom alebo čestným vyhlásením.
ľodným
nájomcovi
písomne
zomľelému
nájomcovi a ktoľej pľenajímateľ
ŕ"o*.te.o
n4J
t
vyh1asujúc
podpisom
uzatvorenie nájomnej
1to
pľáva. Pľednostné právo na
pľednostného
vpžitie
potvrdí
ako prvej
nájomcu hľobového miesta'
do ieanetro ľoka od úmľtia
na3neskoľ
up'atniť
zmluvy možno

'*j 'oľ'

216

miesto
Nájomná zmluva na hrobové

čt. vII.

PRÁvA A PovINosTI ZMLWNŕCH sTRÁN
Pľenaj ímateľj e povinný:

1

l.1

l.2

miestom vsúlade splatnými
pľevádzkovať pohĺebisko spľenaja|ým hĺobovým
poriadkom pohĺebiska,
právnymi predpismi o pohĺebníctvea pľevádzkoým
hrobovému
zabezpeéiťpľístupnájomcovi k pľenajatému
počas trvania tejto

1.3

miestu,

"Juvy

miesta, okĺem prípadu, ak je potľebné
zdržaťsa akýchkol,vek zásahov do hľobového

pohľebiska. o pľipravovanom zásahuje povinný
zabezpeéiťbezpečnéprevádzkovanie
hľobového
uskutočnenom zásahu
vopred písomne iďoľmovať nájomcu. o už
písomne iďoľmovať náj omcu'
miesta, j e pľevádzkovatel' povinný bezodkladne
nájomnej zmluvy, najmenej šesť
vopľed písomne upozomiť nájomcu na vypovedanie
zrušiť'
mesiacov pľedo dňomo keď sa má hľobové miesto
Nájomcaje povinný:
poľiadku'
dodľžiavaťustanoveni a prevädzkového
pohľebníctve
s platnými pľávnymi pľedpismi o

do

l.4

2.

2.t
2.2
2.3

vŽívaťhľobovémiesto v sulade
touto zmluvou'
aptevádzkovým poriadkom pohľebiska ako aj
a staľost1ivosť o pľenajaté hľobové
navlastné r.alĺuay zabezpeéóvať poľiadok, údľŽbu
aby pľíslušenstvo k hľobu neohľozilo
miesto a jeho bezprostľedné okotie azabezpeéiť,
bezpečnosť návštevníkov pohĺebiska'

2,4oznamovaťprevádzkovateľovipohĺebiskavšetkyzmerLyúdajovpotrebnénavedenie
osoby najmä zlnenu mena a adresy
evidencie hĺobových miest, v pľípade fyzickej
obchodného mena a sídla'
pobytu, v prípade pľevnickej osoby najmä änenu
trvalého

2.5vykonávaťuľetoľu"t.stavebnétĺpravynahľobovommiesteaúpravyokolohľobového
miestaibaspredchádzajicímsúhlasomspľávcucintorína'

2.6

udrŽíavať poľiadok na pohĺebisku'

hrobové miesto, wTve nájomcu' aby ich
Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o
vpľimeľanejdobeodstľánil.Aknájomcatietonedostatkyneodstľánivpísomneurčenej

3

4
5

6.

náklady nájomcu'
leĹote, prenajímateľ tak môže urobiť sám na
pľevádzkového poriadku pohľebiska sa môže
Nájomca beľie na vedomie, Že nedodržiavaním
|3ll2o\o Z' z o pohľebníctve v platnom zneĺi'
dopustiť priestupku podľa ust. $ 32 zákona
nájomcovi hľobového miesta
Každá zÍneÍlaprevádzkového poriadku bude oznamovaná
tabuli
pľevádzkového poriadku pohĺebiska na uľadnej
uverejnením oznámenia o
",nene
poriadku pohľebiska ' Zmeĺa pľevádzkového
spolu so zveľejnením nového prevádzkového
zastupiteľstvom v Šali'
poriadku pohľebiska podlieha_schváleniu Mestským
Podnáj om hľobového miesta

j

e zakáľ;aný'

čl. VIII.

vzŤAHU
vŕpovľĎ NÁJoMNEJ ZMLUvľ l ÚxoľeENIE ľÁĺoľĺľÉrro
1

ak:
Pľenaj ímatel' náj omnú zmluvu vypovie,

2.

b) sa pohĺebisko zrušío
zavžívaniehĺobovéhomiesta'
c) nájomca ani po upozomení ĺezap|ati|nájomné
uvedených v odseku 1 písm' a) a b)'
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw z dôvodov

nájmu hľobového miesta'
a) záxažnéokolnosti na pohľebisku memožňujútrvanie

Nájomná zmluva na hľobové

miesto

316

pľe'ožiť
miesto a na vlastné naklady

zabezpeéíťiné hrobové
musí so súh'asom nájomcu
miesto'
p'ĺslušenstva hľobu na nové hĺobové
ľudské ostatky *ĺu'o""
v odseku

a

b)'
1 písm' a)
uvedených
nájomnú
..ypouie
Ak pľenajímut"ľ
tľi mesiace pľedo dňom'
^ĺÁrdôvodov
ooroeľ nájomcovi najmenej
je povinný.ýpou"oílĺj"ň": ".1oľ
sídlo nájomcu'
e znämaud]ľunájomcu alebo
uľ'ntl
zrušiť;
miesto
a pľiezviska
keď sa má hĺobové
pohľebisku s uvedením mena
mieste
na
iďoľmJciu
uveľejní tuto
"b;ď"*;"

J

ĺ':

jepovinný
bolo
n**ľj*;+ľľä"'*iHffi*ffiľ*edenéhovods.1písm.c),
po uplynutí lehoty' na ktoru

4.

do dvoch mesiacov
výpoveď doručiť
"ä;;"""ĺnajneskôľ
uar.ra nájomcu
nie j"
"'ľ" 'l1l"_
nájomné ,uplut"ne:)imu
^ĺ*u

1d:Ľ;,"ueľejní

tuto

informáciunamiesteobvyklomnupor',.uĺstusuvedenímmonaapľiezviskanájomcu
hľobového miesta'
hľobového miesta a čísla

doručenia
Akpľenajímateľvypovedalnájoľlzmluvtlzdôvoduuvedenéhovodseku1písm.
do jedného ľoka odo dňa
uplynie
lehoá
vypovednĺ
j" ÁiÁv,
z bľobového
c) a nájom
do tejto lehoty odstľanil
*:".'*ľ
"u
uu,
výpovede. Prenajímate í w^"nĺ:o."",
výpovednej lehoty

5

ián"te neodstľani, po uplynutí
ak ho
hľobu;
sa
pľíslušenstvo
miesta
.u'prírLrš.''stvo hĺobu považuje
".:a
výpovednej
up'ynutĺ
po
ho pľenajímateľodstrani;
'ehoty
vec.
písomne požiaďať
opustenú
pochovania) môže nájomca
dňa
odo
ľokov
(10
strán'
Po uplynutí tlecej doby
písomnou dohodou mrluvných
vďahu
nájomného
oie.llĺ"
pľenajímateľa o ot

6

spravidlat<uposlednemudňudoby,nakÍorubolonájomnéuhradené.VzorŽiadosti
5ĺ2020'
tvoľípľílohu č' 6 vZN č'
o ukončenie zmluvy

čl.Ix.
osoBITNÉ USTANoVENIA
majetku uloženého
alebo odcudzenie hmotného
zapoškodenie'
edä
Pľenajímateľnezodpov

1

poistiť na
majetok si je povinný
hnutelhý
vlastný
mie, žejeho
stľatu' ľesp. zničenie majetku'
rr."o_apon eďé|zaptípadnú
Pľenajímateľ
vlastné naklady.
spracúvajú v zmysle
a jeho spľostredkovatelia
ľľenajĺmateľ
ze
vedomie,
na
ochľane
Nájomca beľĺe
K79 z 27' api|a 20'6 o
Gúj
p*t*.nä'ä';ä;
naľiadenia Euľópskeho
'ó'u

2. ffi]:*'äľ'ill;u"
3.

ffzickýchosôbpľispľacúvaníosobnýchúdajovaovoľnompohybetakýchtoúdajov,ktoým
o o.tr*" údajov) osobné údaje
g5l46t*s ólá"u."'e
smemica
'nariadenie
sa zrušuje
NájomcuvrozsahustanovenomvtejtoZmluve"u.ĺĺ.to*plneniazakonnýchpovinností
ztkoĺaé'|3ll20'0Z'z'
,ir"r{arxrvania.pohľebiskapodľa
vyplývajú
ktoré
Pľenajímateľa,
ao91n'wt'n"t"" Potľebnú ĺazabezpeéeĺĺe
Zmluvy
o pohrebnĺctie;;"iilk*sĺ'rip"Jpĺsov''po
vďahu založeĺéhoĺazáHadetejto
ptix apoui*ortĺ.,.yp1ývajúcich "ä ^iuuneto u..tĺnuun 3 doby v sulade so zákonom č'
zneĺí'
a následne na úče'yaľchivácie;;diltrvania
niektoých zákonov v platnom
dopn;
o
a
uĺoach
."gĺrt
u
39512002Z.z. oarchívoch
or' o' ta'' t písm' c) všeobecného
u
Nuň;'
3'
údajov
pod''a
osobných
'
'fuua'
Spľacúvanie
povinností Pľenajímateľa
nĺ"
poo.iJ'u
itn
",ĺto*y.t' predpisov. Nájomca zaľoveň
nariadenia o ochľane údajov
zĺeĺíneskoľsĺch
v
pohrebnícwe
zél<oĺaé. I3ll2OlO Z.z.o

vyhlasuje,žezaúčelom*uu..,iu..j.ozmruvypripo'r.yt""tĺosobnýchúdajov
so
Prenajímateľoviboldostatočneiďormovanýo,swjicľrprávachvypýajúcichzo
orob'ä údaje poskýnúťv súvislosti

spľacúvania jeho osobných

úd;j;';; povinnosti

4ĺ6
miesto
Nájomná zmluva na hľobové

s jej obsďrom' poroanmeli mu'
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluw si prečítali,sirhlasia
jasný a zľozumiteľnýprejav ich vôle aĺa mak
vyhlasujú, že obsahuj. ,lobodll1" určitý,
súhlasu ju podpisujú.

V Šaľ,oĺu....?!.,f :.??}.|......

Zanójomcu:

0

Nájomná zmluva na hľobové miesto

Za prenajímateľa:

6ĺ6

